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     Obalka obr. 1: Na obrázku na titulnej strane obálky sú mladí  
Majstri Slovenska detských domovov v mini futbale 2016 a 
držitelia zlatého pohára týchto majstrovstiev futbalistov do veku 
17 rokov z Ružomberka.
    Na 2. obrázku na obálke je vítazný, ocenený  kolektív 
ružomberskej Neziskovej organizácie STOPKA, ktorý získal 
1.miesto v súťaži - v najväčšom start-up inkubátore pre COrvus, 
v kategórii Social Business a Technology for GOOD. Autorka 
foto: Natália Jakubcová

obr.3: na titulnej strane sú Katarína Gudiaková (Snowball, 
s.r.o) - na okraji vľavo, vedľa nej Eva Pokrývková a v strede je 
Kateřina Vašinová, obidve zo spoločnosti Hartmann-Rico a 
vedľa nej sprava je Mgr. Martina Betinová a  Mgr. Andrea Kocá-
rová  obidve z oceneného zariadenia - DSS Sibírka v Bratislave.

Nie dar ako dar Z Korne na majstrovstvá sveta
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – viano-

ce. Mnohé deti píšu  svoje vianočné želania 
Ježiškovi,  mnohí dospelí  už  chystajú vianoč-
né darčeky pre svojich blízkych. Ale,  pravdou 
je, že nemálo ľudí  vianočné darčeky ani veľmi 
nemá za čo nakúpiť a chystajú sa vziať si pô-
žičku a tí šikovnejší sa zasa usilujäú sami, vlast-
nými silami a šikovnými rukami  vytvoriť darče-
ky pre svojich blízkych. Niektorí ľudia však vy-
tvoriť darček vlastnými rukami jednducho ne-
dokážu pre nedosatok času. Zato však nič 
ešte nemusí byť stratené.  Vianoce predsa 
majú predovšetkým duchovný význam,  ktorý 

by mal byť prvoradý a  veľa ľudí to aj rešpektuje. Počas vianoc sa mnohí tešia 
na stretnutia a rozhovory s blízkymi, s priateľmi a so záujmom  čakajú aj náv-
števu blízkych ľudí, priateľov a známych. Obce a mestá sa chystajú pozvať 
osamelo žijúcich seniorov za štedrovečerný stôl, podobne ako aj domovy dô-
chodcov.

 O  pochopenie svojich  problémov a ťažkostí, ktoré musia počas celého 
roka  zdolávať sa však žiaľ,  stále nemá s kým zo srdca pozhovárať nemálo 
ľudí bez domova a ešte viac utečencov, ktorých budúcnosť je neistá.  A tak  
nemožno v očakávaní vianoc nedodať: „Deľte sa o svoju skúsenosť. Je to 
cesta ako dosiahnuť nesmrteľnosť“, ako to povedal Dalajláma. Aj vzácna skú-
senosť, o ktorú sa podelíme s iným čovekom, sa môže stať neobyčajným, 
priam nezničiteľným darom, pretože vzácne skúsenosti, ktoré si ľudia navzá-
jom odovzdávajú, môžu pretrvať aj mnoho generácií a stále budú aktuálne a 
nadčasové.

 Pre väčšinu z nás vianoce predstavujú  najmä vzácne chvíle pokoja a ra-
dosti. Počas vianočných sviatkov však na nás čaká aj mnoho nástrah, na ktoré 
nemožno zabúdať ani ich podceniť. Pre tých, ktorí sa počas vianočných sviat-
kov rozhodli ostať doma a oddychovať , čaká asi aj  veľa, veľa dobrôt. Tí, ktorí 
sa však nevedia kedy dosť, môžu očakávať i zdravotné problémy spojené i s  
nadváhou. Aj to sú vianočné, no neželané „dary“, ktorým sa však možno pri 
dobrej vôli vyhnúť.   Ak totiž počas sviatkov  na niekoľko dní zanedbáme fyzic-
ké aktivity, ak nepôjdeme   na chvíľu von behať, môžeme tiež čakať  neželané 
„dary“Ak človek zvyknutý športovať, zrazu zanedbá napríklad,  na niekoľko dní 
fyzické cvičenie či fyzický pohyb, nielen jeho svaly  to pocíta. Vedci totiž zistilili, 
že cvičenie je dobré aj pre ľudský mozog. Podľa jedného výskumu z roku 2013, 
môže pravidelný fyzický pohyb pomôcť kompenzovať i stratu pamäti súvisia-
cu s vekom. Nová štúdia odhalila, že už aj krátke vynechanie tréningu môže 
naozaj navodiť zmeny v mozgu. Vedci totiž sledovali i skupinu dlhodobých 
vytrvalostných bežcov, ktorí na desať dní beh vynechali. Ich následné vyšetre-
nie MRI ukázalo zníženie prítoku krvi do časti mozgu, ktorá je spojená s pamä-
ťou a emóciami. Netreba však čakať na to ako dopadnú v tomto smere po-
trebné dlhodobejšie vedecké štúdie. Preto sa ani počas sviatkov netreba vzdá-
vať rannej rozcvičky či krátkeho behu vonku, ak  to počasie dovolí, najmä keď 
aj ranné cvičenie  sa môže stať  darom v podobe lepšieho zdravia.    

 V nedeľu, 23. októbra tohto roku sa v kysuckej Korni, v naj-
väčšej futbalovej hale s umelou trávou, uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenska detských domovov v minifutbale, kde si opäť 
zmerali sily mladí futbalisti do 17 rokov veku z detských domo-
vov na Slovensku. Detské centrum Slovensko tam pripravilo už 
21. ročník  uvedených majstrovstiev.

 Ako povedal Viktor Blaho, riaditeľ Detského centra Slovensko v 
Ružomberku: „Jedenásť futbalových družstiev bolo na základe loso-
vania rozdelených do 3 skupín, kde na začiatku hral každý s každým, 
odkiaľ do vyraďovacej časti postúpili tri najlepšie tímy“. Titul Majster 
Slovenska detských domovov v mini futbale 2016 a zlatý pohár si z 
Korne odniesli majstri z roku 2014, mladí futbalisti z detského domova 
Náhradné rodiny (NRDC-SK) Ružomberok. „Jedno z  ďalších 
ocenení, ktoré tento ružomberský tím v Korni získal,  je aj postup na 
Majstrovstvá sveta detských domovov vo futbale - HOPE FOR MUN-
DIAL 2017“, zdôraznil V. Blaho.

 Po náročných zápasoch, najmä čo sa týka ich počtu, sa na druhé 
miesto postavili minuloroční Majstri Slovenska 2015 z Detského do-
mova v Bytči a na treťom mieste sa umiestnil nováčik z Detského 
domova SLVS Senec, ktorý sa na tejto súťaži zúčastnil prvýkrát. Ude-
lené boli aj individuálne ocenenia, a to cena: Najlepší brankár, ktorým 
sa stal Tomáš Jančo z NRDC-SK Ružomberok a ocenenie: Najlepší 
strelec získal Jakub Rakyta, tiež z  NRDC-SK Ružomberok. Poduja-
tie podporili: Slovenský futbalový zväz  ako hlavný partner a ďalej aj 
INTERSPORT Ružomberok, AdamSport, s.r.o., Hypermarket 
TESCO Ružomberok a Futbalová Aréna Korňa.

 (mš)
 foto: Detské centrum Slovensko

Margita Škrabálková

Nástup účastníkov XXI. Majstrovstiev Slovenska 
detských domovov v minifutbale v najväčšej 
futbalovej hale s umelou trávou v kysuckej Korni.

Mladí futbalisti v plnom hráčskom nasadení.
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 Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska nedávno 
vyhlásila už 18. ročník celonárod-
nej prehliadky nevidiacich a sla-
bozrakých recitátorov a literár-
nych tvorcov - Dni Mateja Hre-
bendu, ktoré sa uskutočnili v 
dňoch 11. – 13. novembra 2016  v 
Levoči. Trinásty november si totiž 
svet pripomína ako Medzinárod-
ný deň nevidiacich, a to na po-
česť Valentina Haüya, francúz-
skeho priekopníka systematické-
ho vzdelávania nevidiacich, ktorý 
v roku 1784 založil v Paríži prvú 
školu pre nevidiacich. Neskôr v 
tej istej škole získal vzdelanie aj 
Louis Braille, autor slepeckého 
písma. Pri tejto príležitosti  každé 
2 roky Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska (ÚNSS) 
uskutočňuje uvedenú celoslo-
venskú prehliadku recitátorov a 
literárnych tvorcov.

 
 Podujatie Dni Mateja Hrebendu 

dostalo názov po slovenskom nevi-
diacom hymnológovi, distribútorovi 
kalendárov a kníh, autorovi príleži-
tostných veršov a milovníkovi litera-
túry, žijúcom v19. Storočí. V tomto 
roku si pripomíname už 220. výročie 
jeho narodenia. Matej Hrebenda sa 

narodil ako slabozraký a ani ako 15-
ročný nemohol sám čítať. Na svojich 
púťach s remennou kapsou plnou 
kníh chodil krajinou najskôr sám, ne-
skôr s pomocou mendíkov. Po celý 
život podporoval vzdelanie a literatú-
ru, všetky svoje prostriedky venoval 
lýceám, školám a Matici slovenskej. 
Jeho potulky „s nošou plnou svetla“ 
vzbudzovali obdiv viacerých význam-
ných osobností. Jeho súčasník Karol 
Kuzmány o ňom napísal: „Nemôže 
slepý slepého viesť, tento slepý však 
mnohým vidiacim mohol by byť vod-
com“.

 Vráťme sa však ku Dňom Mateja 
Hrebendu. Cieľom tohto sviatku 
umeleckého slova nevidiacich a sla-
bozrakých je najmä povzbudiť ľudí so 
zrakovým postihnutím, ktorí majú 
vzťah k literárnej tvorbe a umelecké-
mu prednesu. Je to pre nich  priestor 
na vyjadrenie svojich myšlienok a  
pocitov i prostredníctvom vlastnej 
tvorby, ale aj  umeleckým predne-
som či už jednotlivcov alebo v pred-
stavení hlasového divadla. Súťažná 
prehliadka sa zároveň usiluje ukázať, 
že ani zrakovo postihnutým nechýba 
kreativita a môžu sa uplatniť aj ako 
spisovatelia alebo redaktori.V tomto 
ročníku sa do autorskej súťaže pri-
hlásilo niekoľko zrakovo postihnu-

tých, pričom viacerí pokúšajú svoje 
šťastie vo viacerých kategóriách. V 
kategórii Poézia zabojujú 3, v ka-
tegórii Próza 7 a svoje aforizmy a 
epigramy prihlásil do Hrebendových 
dní jeden účastník. Na podujatí vy-
stúpili  traja detskí a sedem dospe-
lých recitátorov poézie, štyria detskí 
a päť dospelých interpretov prózy a 
prítomní si mohli vypočuť i účastníkov 
vystúpenia dvoch hlasových divadiel.  

 Súčasťou umeleckej prehliadky 
boli aj tvorivé dielne, seminár k autor-
skej tvorbe a stretnutie s Qardom – 
spoločenskou stolovou hrou pre ne-
vidiacich či návšteva Izby Mateja 
Hrebendu v Slovenskej knižnici pre 
nevidiacich v Levoči.

  Počas slávnostného galavečera 
Dní Mateja Hrebendu, ktorý sa usku-
točnil v sobotu, 12. novembra v 
Mestskom divadle vLevoči, vystúpili  
najúspešnejší účastníci prehliadky a 
uskutočnil sa aj kabaret „Pánska 
jazda“. Všetci boli srdečne vítaní. 
Vstup bol voľný. Partnermi podujatia 
boli: Slovenská knižnica pre nevidia-
cich M. Hrebendu Levoča a Národné 
osvetové centrum Bratislava.

Podujatie sa konalo s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR.

 (mš)

Výsledky súťaže Dni Mateja Hrebendu budú zverejnené na web stránke www.unss.sk.
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich 
priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má takmer 4 200 členov združených v 65 základných organizáciách. Svoje 
služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.  
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 Spoločnosť priateľov detí z det-
ských domovov (SPDDD) Úsmev ako 
dar sa už 25 rokov usiluje, aby deti vy-
rastali vo svojich rodinách a ak to 
nejde, tak sa snaží o to, aby vyrástli v 
náhradných rodinách. Vykonáva nie-
len terénnu sociálnu prácu, ale posil-
ňuje aj systémovú svojmpomoc šir-
ších rodín, pripravuje a sprevádza 
náhradných rodičov, buduje centrá 
pre obnovu rodiny, aj zariadenia nú-
dzového bývania, ale aj domy na pol-
ceste pre mladých ľudí bez rodinného 
zázemia, poskytuje opusteným deťom 
oporu, podporu pri zmyslulnom využí-
vaní voľného času a ich osobnostné-
ho rozvoja správnym smerom, „sieťu-
je“ či spája kompetentných odborní-
kov a podieľa sa aj na tvorbe legisla-
tívnych noriem. Programy spoločnos-
ti Úsmev ako dar sa osvedčili a majú 
svoju vysokú, ale najmä trvalú hodno-
tu.  

 Na záver svojho štvrťstoročia pripravi-

la spoločnosť Úsmev ako dar nielen tra-
dičný vianočný koncert, ktorý sa uskutoč-
nil 1. decembra v bratislavskej Inchebe, 
ale aj novú kamapaň zameranú na pomoc 
rodinám v zložitej situácii. Jej hlavným zá-
merom  je upozorniť širokú verejnosť na 
to, že neraz stačí len málo na to, aby sa 
rodina rozpadla,často aj z dôvodov  hmot-
nej núdze. V dôsledku toho boli už mnohé 
deti vzaté zo svojho prirozeného rodinné-
ho prostredia a umiestnené v detských 
domovoch alebo v krízových centrách.

 „Skúmaním príčin umiestnenia detí  do 
ústavného prostredia sme zistili zarážajú-
ce číslo. Až 56 percent z detí umiestne-
ných v detských domovoch z dôvodov, 
ktoré by bolo možné riešiť, ak by ich rodi-
na mala podporu a zázemie či už zo stra-
ny širšej rodiny alebo od pomáhajúcich 
subjektov.  Z konkrétnych dôvodov pre-
važujú problémy s bývaním (asi 40 per-
cent prípadov). Sme presvedčení, že ak 
spojíme sily, dokážeme predísť traumati-
zujúcim skutočnostiam, ktoré zasahujú 

najmä maloleté deti“, povedal na margo 
projektu novej kampane  Prof. MUDr. 
Jozef Mikloško, PhD., predseda 
SPDDD Úsmev ako dar.

 Preto SPDDD Úsmev ako dar spoloč-
ne a reklamná agentúra Respect APP 
pripravili uvedenú kmapaň, ktorá oslovuje 
širokú verejnosť. Uvedená agenúra totiž 
natočila spot a vytvorila webovú stránku, 
prostredníctom ktorej môže ktokoľvek 
prispieť malou sumou  na pomoc konkrét-
nym rodinám z núdze či dostať sa zo zlo-
žitej, ťaživej situácie. Stačí navštíiť portál:

www.rodinasapocita.sk.
 „Rodinné väzby a putá medzi dťmi a 

rodičmi dávajú základ a navždy zásadne 
ovplyvňujú životy nás všetkých, naše 
správanie sa a ďalšie vzťahy v dospelosti. 
Preto považujeme za potrebné a dôleži-
tém venovať pozornosť tejto téme  pri-
spieť k tomu, aby čo namenej detí bolo 
odtrhnutých od svojich rodičov. Práca pre 
Úsmev ako da sa stala v našej agentúre 
prirodzenou súčasťou nášho života a sme 
radi, ak môžeme naše a možnosti využiť 
pre dobrú vec“, povedal a začiatku tejto 
kampane a spolupráce  s Úsmevom ako 
dar Róbert Slovák, partner uvedenej 
agentúry.

 „portál je, samozrejme, len nástrojom, 
cez ktorý je možné vytvoriť širší priestor  
na riešenie konkrétnych  problémov kon-
krétnych rodín. V našej organizácii pracu-
jeme s vyše tristo rodinami, či už cez am-
bulantné  poradenstvo, alebo  vďaka cen-
trám pre obnovu rodiny Dorka, kde 
máme takmer 80 percentnú úspešnosť v 
sanácii rodín a v ich návrate  do normál-
neho, bežného života. S každým klientom 
pracujeme na obnove  alebo vytvorení 
jeho prirodzených väzieb so širšou rodi-
nou či priateľmi, čo je dobrou prevenciou 
opätovných zlyhaní“, vysvetlil a priblížil  
manažéťr SPDDD Úsmev ako dar, La-
dislav Ontko.

 Okrem kampane pri pravila SPDDD 
Úsmev ako dar aj 34. ročník Vianočného 
benefičného koncertu, ktorý  bude vysie-
lať RTVS na Štedrý deň. Do programu sa 
opäť zapojilo mnoho umelcov a zaujím-
vých osobností, aby prišli 1. decembra 
potešiť asi tisíc detí z detských domovov z 
celého Slovenska. Z mnohých zvučných a 
známych mien  spomenieme:  speváčku 
Celeste Buckingham, Maja Spirita, 
Adama Ďuricu, Dominiku Mirgovú. 
Moderovať Viančný koncert sa podujala 
Adela Banášová a Matej „Sajfa“ Cifra, 

Nová kampaň na pomoc 
rodinám v núdzi s Úsmevom

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD

Owner
Lístok s poznámkou
na označenom mieste z ľavej strany fotky odstráňte, prosím, prázdny či "hluchý" priestor zúžením obrázku  a následne jeho miernym posunutím smerom doľava obrázok "vycentrujte"  prípadne mierne zväčšite, ak sa dá
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 Predvianočný čas je opäť pre Slo-
venskú humanitnú radu už 14. rok aj 
obdobím dobročinných zbierok, z 
toho už tretí rok SHR organizuje v ad-
ventných dňoch  v spolupráci so svo-
jím partnerom, Nadáciou TESCO v ne-
predajných priestoroch prevádzok 
TESCO Stores, nie jednu, ale dve  
zbierky za sebou. Všeobecne pro-
spešným účelom zbierok je podporiť 
rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzde-
lania a telovýchovy a prácu s deťmi.

 Prvá zo zbierok, ktorá bola 26. ok-
tóbra tohto roku zaregistrovaná na MV SR 
pod číslom: 000-2016-034064, sa usku-
točňuje v čase od 23. novembra 2016  a 
potrvá do 6. decembra 2016 a prebieha 
v 13-ich neobchodných priestoroch pre-
vádzok TESCO: v Bratislave (Tesco  Extra 
Lamač a Tesco Extra Zlaté Piesky), ako aj 

v obchodných domoch a hypermarktoch 
Tesco v Dolnom Kubíne, Dunajskej Stre-
de, Malackach, Michalovciach a Prešove 
(OD Tesco, Hypermarket Tesco a Hyper-
market TESCO TescoV), v Leviciach, Vra-
nove nad Topľou a Žiline a tiež v super-
markete Tesco v Stropkove.

 Druhá zbierka, ktorá bola na MV SR 
zaregistrovaná 28. októbra tohto roku pod 
číslom: 000-2016-034070, sa uskutoční v 
období od 7. decembra 2016 do 20. de-
cembra 2016 v 13-ich neobchodných 
priestoroch prevádzok TESCO: v Bratisla-
ve ( Tesco  Extra Lamač a Tesco Extra 
Zlaté Piesky), ako aj v obchodných do-
moch a hypermarktoch Tesco v Dolnom 
Kubíne, Dunajskej Strede, Malackach, Mi-
chalovciach a Prešove (OD Tesco, Hyper-
market Tesco a Hypermarket Tesco 
VUKOV), v Leviciach, Vranove nad Topľou 
a Žiline a tiež v supermarkete Tesco v 

Stropkove.
 Zúčastnené organizácie a ich dobro-

voľníci z 11-ich občianskych združení, na-
dácií a neziskových oganizácií, ktoré sa do 
týchto zbierok prihlásili, nazbierané  fi-
nančné prostriedky  priebežne odovzdajú  
a tie budú odvedené na osobitný účet kaž-
dej z oboch zbierok v OTP banke. Tieto 
peniaze sú určené na podporu verejno-
prospešných projektov v oblasti rozvoja 
sociálnych služieb, telovýchovy a práce s 
deťmi s osobitnými potrebami.

 Predbežné správy uvedených zbierok 
predloží SHR Ministerstvu vnútra SR do 6. 
marca 2017, resp. do 20. marca 2017. 
Termínmi na predloženie záverečných 
správ zbierok sú 6. december 2017 a 20. 
december 2017.

 Mgr. Eva Lysičanová
 riaditeľka Úradu SHR

Zbierky SHR a Nadácie TESCO

Milan Zimnýkoval – junior i Marian 
Miezga. Okrem nich na tomto najstar-
šom benefičnom koncerte v strednej Eu-
rópe nechýbali na pódiu  ani talentované 
deti  z detských domovov. Na koncerte sa 
jeho účastníci dozvedeli aj niekoľko zaují-
mavých životných príbehov „odchovan-
cov“ detských domovov. Koncert režíro-
val známy režisér Richard Raiman.

Diváci sa mohli zapojiť do uvedenej 
kampane spojenej so zbierkou už pred 
koncertom, ale môžu prisieť aj počas vy-
sielania tohto koncertu zaslaním sms-ky v 
tvare DMS  USMEV   na číslo 877. Cena 
DMS je 2 eurá, a to v sieti operátorov 
Orange, O2 aTelekom. Zbierka je zaregis-
trovaná na MV SR a realizuje sa  prostred-
níctvom DMS systému, ktorý spravuje 

Fórum donorov. Vyzbierané prostriedky 
SPDDD Úsmev ako dar  použije na rozvo-
jové a vzdelávaie projkety pre deti z det-
ských domovov, náhradných rodín a 
ohrozených rodín. Vianočný benefičný 
koncert sa uskutočňuje s finačnou MK 
SR, ako aj MPSVR SR. Podrobné infor-
mácie možo nájsť na www.usmev.sk

 text a foto: (mš)

Owner
Zvýraznenie
zmažte z vety označené slovko: ...opäť ...správne bude:Predvianočný čas je pre Slovenskú humanitnú radu...
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 Slovensko je štvrtou krajinou Európy v 
rebríčku úmrtnosti z dôvodu ochorení pe-
čene. Príčinou nie sú len vírusy, ktoré spô-
sobujú hepatitídu, ale aj alkohol, obezita, 
nezdravá strava a nedostatok pohybu. 
Skrytou hrozbou ostáva žltačka typu „C“ 
alebo odborne nazvaná hepatitída typu C.

 Odborníci predpokladajú, že na Slovensku 
je asi 35-tisíc ľudí, ktorí s hepatitídou typu C žijú 
mnoho rokov a dlho nevedia, že sú chorí. Chro-
nická forma ochorenia pritom spôsobuje ťažké 
poškodenie pečene a môže mať až smrteľné 
následky. Dôležité je včas začať s vhodnou lieč-
bou, ktorá môže byť, vďaka novým dostupným 
liekom, rýchla a efektívna.Niektoré ochorenia 
pečene spôsobuje vírus, za iné si môžeme sami 
„Počet pacientov, ktorí bojujú s chorobami pe-
čene, extrémne narastá. Jedným z faktorov je 
nadmerné pitie alkoholu. Ďalším dôvodom je 
málo pohybu a obezita spôsobená predovšet-
kým nevyváženou stravou a zložením potravín, 
ktoré ľudia konzumujú. Tretím dôvodom sú ví-
rusy a jedným z nich je aj vírus spôsobujúci he-
patitídu typu C“, vysvetľuje prednosta II. internej 
kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bys-
trici a prezident Slovenskej hepatologickej spo-
ločnosti  Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS),  
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
 Žltačka typu C sa nemusí prejaviť aj 
niekoľko rokov

Hepatitída typu C bola objavená v roku 
1989. Prvé testy boli k dispozícii až v roku 
1992, preto sa krv darcov na prítomnosť tohto 
vírusu dovtedy netestovala. „V roku 1980 som 
podstúpila operáciu, pri ktorej mi boli podané 
krvné transfúzie“, spomína pacientka Mária. 
„Vtedy ešte nikto netušil, že krv, ktorá mi mala 
pomôcť, vyvolá ďalšie, vážnejšie problémy, 
ktoré sa začnú prejavovať až o 28 rokov ne-
skôr“. Žltačku typu C môžu mať ľudia roky  bez 
toho, a by o tom vedeli. Zanedbanie liečby však 
môže mať smrteľné následky. Príznaky sú 
veľmi všeobecné, či dokonca žiadne. Žltač-
ku typu C spôsobuje vírus hepatitídy C (HCV), 
ktorý napadá pečeňové bunky, kde sa množí a 
opätovne uvoľňuje do krvi. Nemá typické prí-
znaky a organizmus napadá zvnútra, nenápad-
ne a v tichosti. Môže sa prejavovať únavou, ne-
voľnosťou, nechuťou do jedla, poruchami tráve-
nia. Príznakom môžu byť aj dlhodobo zvýšené 
pečeňové testy. Mnoho nakazených ľudí však 
tieto príznaky vôbec nepociťuje.
 Žltačka sa netýka len drogovo závis-
lých

Podľa lekárov je rozpoznaný asi len jeden z 
desiatich nakazených ľudí. „Ohrození sú najmä 
ľudia, ktorým bol pred rokom 1992 podaný 
krvný derivát a podstúpili transfúziu alebo kedy-
koľvek prišli do kontaktu s nesterilnou ihlou – 
nielen užívaním drog, ale tiež pri tetovaní, pier-

cingu alebo akupunktúre“, vysvetľuje Doc. 
MUDr. Pavol Kristian, PhD., z Kliniky infekto-
lógie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemoc-
nice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity 
Pavla J.Šafárika v Košiciach. Žltačka sa môže 
prenášať aj medzi osobami v blízkom vzťahu, 
nezvyčajnými sexuálnymi praktikami, používa-
ním jednej a tej istejzubnej kefky alebo jednej a 
tej istej žiletky.
 Malý krok k vyliečeniu, veľký k vyhu-
beniu (eradikácii) hepatitídy C

„Liečba žltačky typu C dnes už nie je pre 
pacienta náročná a je takmer stopercentne 
účinná. Darí sa nám vyliečiť aj pacientov s po-
kročilou cirhózou, pre ktorých boli doteraz lie-
čebné možnosti obmedzené“, hovorí doktor P. 
Kristian, PhD. Od jesene minulého roku je k 
dispozícii dokonca liečba vo forme tabliet. Pria-
mo pôsobiace antivirotiká  doktor Ľ.Skladaný 
považuje za triumfálny úspech vedy. ,,Odkedy 
sa vírus pred dvadsiatimi šiestimi rokmi objavil, 
konečne sa zistilo, ktoré fázy životného cyklu sú 
na jeho prežitie nevyhnutné. Našli sa enzýmy, 
bez ktorých vírus nevie prežiť a gény, ktoré tieto 
enzýmy kódujú. To bol podklad na hľadanie lie-
kov“, tvrdí doktor Ľ. Skladaný. Odborníci sa 
zhodujú, že ak by sa našli všetci pacienti naka-
zení vírusom hepatitídy typu C, tento vírus by 
mohol z populácie postupne úplne vymiznúť.                           
    (mš)

  Každoročne rastie počet pacientov 
s hematologickými a onkologickými 
diagnózami, ktorým dáva nádej na 
uzdravenie úspešná transplantácia kr-
votvorných buniek. Pravdepodobnosť 
nájdenia vhodného darcu v  rodine 
chorého je však len asi 25-percentná. 
Preto je dôležité  získať nepríbuzenské-
ho darcu. Preto sa na podporu darcov-
stva kostnej drene tohto roku uskutoč-
nilo slovensko-české podujatie „1 000 
km s Dobrákmi od kosti“.

 V sobotu, 17. septembra 2016, presne 
na Medzinárodný deň darcovstva kostnej 
drene sa na námestí Jana Palacha v Prahe 
skončil 1 192 kilometrov dlhý benefičný ko-
lobežkový maratón Košice – Praha s uve-
deným názvom, ktorý pripravila Nadácia 
Kvapka nádeje a Nadácia Televízie 
Markíza, na podporu Národného registra 
darcov kostnej drene. Ambasádori tohto 
maratónu  boli: košický extrémny športovec 
a registrovaný darca kostnej drene, Voj-
tech „Belo“ Špišák a jeho kolega z Českej 

republiky Petr „Petis“ Filipec, ktorý v mi-
nulosti úspešne podstúpil život zachraňujú-
cu transplantáciu kostnej drene. Obidvaja  
navštívili od 5. do 17. Septembra 2016 
osem slovenských etapových miest, v kto-
rých šírili informácie o problematike trans-
plantológie, so zameraním na darcovstvo 
kostnej drene a krvotvorných buniek. Ich 
osobné nasadenie a ochota podporiť správ-
nu vec, motivovala na Slovensku už takmer  
tisíc nových potenciálnych darcov, aby sa 
na sprievodných podujatiach kolobežkové-
ho maratónu a na stránke www.dobra-
kodkosti.sk  prihlásili do Národného re-
gistra darcov kostnej drene SR a zvýšili 
tak šancu na úspešnú liečbu onkologických 
pacientov, ktorí čakajú na vhodného darcu 
kostnej drene. Cieľom tohto maratónu bolo 
nielen získavať ďalších darcov kostnej 
drene, ale aj uskutočniť verejnú zbierku, z 
výnosu ktorej sa kúpi zdravotnícky prístroj 
na diagnostiku a monitorovanie detských 
hematologických a onkologických malignít.

 Kampaň „Dobrák od kosti“ tak nadvia-

zala na predchádzajúcu celoslovenskú 
kampaň „Máte slinu?“, ktorá pomohla zís-
kať Národnému registru darcov kostnej 
drene SR 5 tisíc nových registrovaných dar-
cov a kúpiť preň genetický analyzátor za 
100 000 eur.   

 Tohtoročný kolobežkový maratón s 
Dobrákmi od kosti  sa síce už skončil  a 
zbierka tiež, ale darovať kostnú dreň je stále 
aktuálne. S prihliadnutím na skutočnosť, že  
národné registre sa stávajú efektívne až pri 
dostatočnom počte darcov a vzhľadom k 
počtu obyvateľov SR, by slovenský register 
mal mať 20 až 25 tisíc dobrovoľných darcov 
krvotvorných buniek.  No súčasný počet  
zaregistrovaných potenciálnych darcov 
kostnej drene je, napriek uvedeným pouja-
tiam, naďalej nedostačujúci. Záujemcovia o 
darovanie kostnej drene majú však stále 
možnosť sa registrovať  do Národného re-
gistra potenciálnych darcov kostnej drene 
SR a rozšíriť tak ich počet. Podrobné infor-
mácie  možno nájsť na webovej stránke             
www.dobrakodkosti.sk.               (mš)

Veľký krok k vyhubeniu žltačky typu C

Stať sa „Dobrákom od kosti“ je stále aktuálne?
Viete,že:

Všimli sme si: 
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 Bezmála štvrťstoročie píše svoju 
históriu Sanatórium AT v Bratislave - 
Petržalke, jediné zariadenie na Slo-
vensku, ktoré poskytuje na jednom 
mieste  aj medikamentóznu liečbu zá-
vislým najmä od drog na lôžku  a na 
následne aj dlhodobú, no nevyhnutnú 
resocializáciu a  zároveň príležitosť 
stať sa aktívnym členom v niektorom z 
mnohých bratislavských klubov absti-
nentov.

 Psychológ Centra pre liečbu drogo-
vých závislostí v Bratislave, Marián Hušta-
ty cestu k abstinencii  nazval obetou: „Se-
mienko sa obvykle obetuje pre strom, 
ktorý z neho vyrastie. Na prvý pohľad sa 
zdá, že semienko je stratené, bolo obeto-
vané a zosobnené v strom, jeho konáre, 
kvety a plody. Keby sa semienko neobeto-
valo, neboli by na svete stromy, konáre, 
kvety, plody a ani žiaden život. Dôležité, 
práve v tejto chvíli, je oceniť seba za roz-
hodnutie stať sa človekom dôležitým pre 
tento svet. Všetkým priateľom rozhodnu-

tým abstinovať prajem mnoho úspechov“
 Rozhodnutie abstinovať je však len 

prvý, dôležitý, východiskový bod, akýsi zá-
blesk nádeje, že sa trvalo abstinovať nao-
zaj dá. Žiaľ, nie všetci ľudia závislí od návy-
kových látok si tento záblesk nádeje šimnú 
alebo ho pokladajú za dôležitý pre svoj 
návrat do normálneho života. Aj preto sa 
pre abstinujúcich a ich terpaeutov každo-

ročne uskutočňujú aj výročné stretnutia 
klubov abstinujúcich. Ostatné, už 24. také-
to ich stretnutie sa konalo tohto roku 19. 
novembra,  už tradične v Dome kultúry v 
Ružinove. Na jeho návštevu organizátori 
každý rok pozývajú aj novinárov, aby všetci 
lepšie porozumeli potrebe resocializácie 
závislých, oboznámli sa s riešením závis-
losti v spoločnosti, našli odpovede na 
otázky vzťahov rodiny k závislému človeku 
a zapojili sa do potrebnej, otvorenej disku-
sie  ako treba vnímať problém závislosti. 
„Zmysel týchto stretnutí  je cesta ako zme-
niť sociálny anafabetizmus. Toto úsilie sa  
zatiaľ nepodarilo naplniť. Dôležité však je aj 
uvedomiť si, že v Bratislave, kde evidujeme 
60 percent závislých, 40 percent z nich trpí 
závislosťou a nevedia si „upratať“ svoj 
život“, hovorí MUDr. Ivan Novotný, riadi-
teľ pre preventívno-liečebnú starostlivosť 
Sanatória AT v Bratislave.

 Prečo to tak je? Pokrok v medicíne v 
mnohých odboroch postupuje veľmi rýchlo 
dopredu. A v chirurgii sa začal už pred  se-
demtisíc rokmi. Ale odvykanie od závislosti  
má oveľa dlhšiu históriu. Asi aj  preto, že je 
to veľmi ťažký, zložitý a zdĺhavý problém. 
Ten, kto pije alebo droguje však netrpí tak 
ako trpí jeho rodina.

 „Alkohol je ničiteľ zdravia aj v malom 
množstve“, tvrdí MUDr. Lubomír Okrúh-
lica, CSc., riaditeľ Centra pre liečbu dro-
gových závislostí v Bratislave, hlavný od-
borník MZ SR pre liečbu drogových závis-
lostí a dodáva:  „Hlavný odborník pre lieč-
bu drogových závislostí  nemá v exekutíve 
žiadne kompetencie, má tam len úlohu 
poradcu“, a zdôraznil aj skutočnosť, že na-
príklad, „pitie alkoholu, ktorý je legálnou 
drogou číslo 1, spôsobuje človeku nielen 
závislosť, ale najmä mnohé závažné ocho-
renia, napríklad rakovinu obličiek. Aj preto 
by sa malo proti drogovej závislosti urobiť 
viac“. Ale, lekár lieči, predpisuje lieky a po 
liečbe drogovo závislého človeka nasledu-
je jeho resocializácia.  Za systém resociali-
zácie však v Slovenskej republike zodpo-
vedá rezort práce, sociálnych vecí a rodi-
ny.

 K závislosti sa  pridružuje aj agresivita a 
ďalšie psychické a fyzické poruchy, ktoré 
môžu aj u liečeného závislého človeka pre-

trvávať ďalej. Ale pri resocializácii už nie je 
prítomný  lekár ani psychiater. To je prob-
lém pri resocializácii. „Európska komisia 
prijala, že po liečbe pri nástupe resocializá-
cie a  následnej starostlivosti treba pred-
chádzať recidívam, a to aj  zabezpečením 
práce a bývania abstinujúcim. Mnohé kraji-
ny to však mýlne považujú za nadštandard 
a nerobia to, keďže to záleží aj od ekono-
mickej situácie krajiny“, podotkol doktor Ľ. 
Okrúhlica.

 Navyše: „Pri resocializácii mnohí závislí 
prerušili alebo vôbec nemajú kontakty so 
svojou rodinou. Rodinná terpia je však pre 
nich, najmä ak ide o dospievajúcich mla-

dých ľudí, veľmi dôležitá“, zdôraznil doktor 
I. Novotný, ktorý bol neraz svedkom, keď 
mladí závislí ľudia ostali po liečbe závislosti 
odkázaní len sami na seba, pretože ich ro-
dičia  zostarli súc odkázaní len na starobný 
dôchodok. Pritom ale, ako ďalej doktor I. 
Novotný zdôraznil: „Systém liečby a reso-
cializácia je jediná možnosť ako dostať zá-
vislých z ich hrobu na strastiplnú púť  k tr-
valej abstinencii a k navráteniu sa do nor-
málneho života“. Ak má však byť resociali-
zácia po liečbe závislosti úspešná, treba, 
aby sa jej venovali a garantovali ju zodpo-
vední, vyškolení a vzdelaní odborníci.

 Margita Škrabálková
snímky: autorka

Cesta zo závislosti je ťažká, 
oplatí sa však zdolať ju

MUDr. Lubomír Okrúhlica, CSc., riadi-
teľ Centra pre liečbu drogových závis-
lostí v Bratislave, Hlavný odborník MZ 
SR pre liečbu drogových závislostí.

 MUDr. Ivan Novotný, riaditeľ pre 
preventívno-liečebnú starostlivosť 
Sanatória AT v Bratislave

Motto: „To, čo môžeš urobiť ty sám,
 je len kvapkou v oceáne, avšak to je to, čo dáva zmysel životu“.    
       Albert Schweitzer
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 Až dvaapol miliardy dospelých ľudí 
čelí v súčasnosti vážnemu multifakto-
riánemu chronickému ochoreniu, 
akým je obezita. Navyše, počet obéz-
nych a ľudí s nadváhou vo svete ne-
ustále narastá. Napriek tomu, mnohí 
ľudia nebezpečenstvá spojené s 
týmto ochorením ani nevnímajú a ne-
uvedomujú si, že za obezitu človeka 
môže najmä nedostatok pohybu.  
Skutočnosťou je aj to,  že na Sloven-
sku ešte stále neexistuje ani pacient-
ská organizácia na pomoc ľuďom tr-
piacm obezitou alebo vysokou nadvá-
hou.

 „Takmer 90 percent mojich pacientov 
má obezitu“, hovorí MUDr. Ľubomíra 
Fábryová, PhD., predsedníčka Obezito-
logickej sekcie Slovenskej diabetologickej 
spoločnosti (OS SDS). Podľa výsledkov 
prieskumu, až 78 percent politikov nepo-
zná riziká obezity. Až 66 percent politikov 
nepozná ani prevalenciu obezity ľudí v kra-
jine a až 84 percent politikov nepozná pre-
valenciu nadhmotnosti ľudí v krajine. Situ-
ácia s nadváhou a obezitou je podľa od-
borníkov na Slovensku,  ako aj v iných 
európskych krajinách, alarmujúca. „Slová-
ci sú na tom veľmi zle. Sú na tom podstat-
ne horšie ako okolitá Európa. Sedem z 
desiatich mužov má nadhmotnosť a obez-
itu, šesť z desiatich žien má nadhmotnosť 
a obezitu“, uviedla ďalej doktorka Ľ. 
Fábryová.

 „Problém je v tom, že hlavná zodpo-
vednosť za obezitu sa presúva na jednot-
livca, menej už na jeho rodinu, spoločnosť, 
na zdravotníctvo, zamestnávateľov a 
vládu“, dodala dr. Ľ. Fábryová a zdôrazni-
la: „Táto téma v súčasnosti rezonuje v Eu-
rópe a negatívum je aj to, že stúpa jav dis-
kriminácie obéznych ľudí“. Je to o to hor-
šie, že problémy s nadhmotnosťou  má 60 

percent slovenskej dospelej populácie v 
produktívnom veku. Kritériá pre obezitu 
spĺňa, podľa doktorky Ľ. Fábryovej, až 25 
percent dospelých mužov a žien a asi 
jedno percento dospelej populácie patrí 
do kategórie ťažkej obezity. Tento prob-
lém sa týka aj detí.Obezita v detskom veku 
aj u dospievajúcich mladých ľudí vzrastá.

 Aj týmito skutočnosťami sa zaoberali 
lekári na XIV. Slovenských obezitolo-
gických dňoch, ktoré sa uskutočnili 5. až 
7. októbra tohto roku v Trnave. Medziná-
rodné podujatie, ktoré sa konalo pod 
záštitou prezidenta  SR, Andreja Kisku, 
ponúklo priestor odborníkom venujúcim 
sa obezite,  obezitológom, diabetológom, 
kardiológom, aj pediatrom a vedeckým 
pracovníkom. Obezita a nadhmotnosť je 
totiž skutočne globálny problém. Podľa 
údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 
trpelo v roku 2014 vyše 1,9 miliardy do-
spelých nadhmotnosťou a ďalších 600 mi-
liónov obezitou. Len od roku 1975 do roku 
2014 sa tak výskyt obezity zdvojnásobil. 
Obezitu však ľudia často vnímajú len ako 
otázku životného štýlu a nie ako chronické 
ochorenie, ktoré treba včas liečiť.

Chybou je, že  mnoho ľudí si už od-
vyklo zaraďovať pravidelný pohyb do svoj-
ho každodenného života.  A pritom až 
vyše 5 milionov ľudí ročne vo svete zomie-
ra kvôli nedostatku pohybu.

„Človek môže dobehnúť ďalej vďaka 
dlhým nohám a vďaka sedaciemu svalstvu 
a môže sa pritom zbaviť prebytočného 
tepla, vďaka čomu človek vydrží behať 
dlhšie“, hovorí MUDr. Barbara Ukrop-
cová, vedúca Pracovnej skupiny pre cvi-
čenie a fyzickú aktivitu v liečbe obezity pri 
OS SDS,  ktorá tiež zdôraznila, že len 30 
percent ľudí má dostatočnú dennú pohy-
bovú aktivitu a kvôli tomu má polovica 
svetovej populácie nadhmotnoť alebo 

obezitu a nízku pohybovú zdatnosť. 
Obezitu ľudia často vnímajú ako vec 
životného štýlu a nie chronického 
ochorenia, ktoré treba zavčasu liečiť. 
Kým zdraví jedinci potrebujú preventívne a 
vzdelávacie programy, aby dokázali zme-
niť svoj životný štýl, u ľudí s nadváhou a 
obezitou iba zmena životného štýlu vôbec 
nestačí, ako upozornila doktorka B. Ukro-
pcová.

 Výsledky prieskumnej štúdie, ktorá tr-
vala 7 rokv, počas ktorej sledovali lekári 
pohybovú aktivitu 13 000 ľudí, preukázali, 
že existuje prepojenie medzi úmrtnosťou a 
pohyovou zdatnosťou ľudí. Týka sa to nie-
len úmrtnosti na obezitu, ale aj  úmrtnosti 
na kardiovaskulárne ochorenia  a ďalšie 
chronické ochorenia ako sú niektoré typy 
rakoviny, ako aj  cukrovka a Alzheimerova 
choroba. Ako ďalej zdôraznila doktorka B. 
Ukropcová, pre človeka má zmysel zvyšo-
vanie vlastnej pohybovej zdatnosti v kto-
romkoľvek veku, pretože sa vďaka tomu v 
mnohých prípadoch môže znížiť predčas-
ná úmrtnosť. Obezita  naopak, významne 
skracuje dĺžku života a je spojená s vyššou 
úmrtnosťou oproti osobám s normálnou 
hmotnosťou.

 Základom riešenia obezity sú režimové 
a diétne opatrenia, ako aj behaviorálna 
liečba. Pokiaľ má však obézny človek aj 
cukrovku či vysoký krvný tlak, využíva sa aj 
farmakologická liečba,  zdôraznila doktor-
ka Ľ. Fábryová. Slovenským pacientom je 
od tohto roku k dispozícii aj nová kombi-
načná antiobezitická liečba s účinnými lát-
kami naltrexon-bupropión. U niektorých 
pacientov je tiež možnosť chirurgického 
riešenia. Bariatricko-metabolickou chirur-
giou sa zaoberajú odborníci v trnavskej 
fakultnej nemocnici.                           (mš)

V ružomberskej neziskovej or-
ganizácii Stopka nedávno oslávili 
veľký úspech so svojím projektom 
COrvus. Podarilo sa im totiž uspieť 
v najväčšom slovenskom 
start-up-inkubátore pre biznis-rie-
šenia, ktoré zlepšujú svet. Okrem 

veľkého ocenenia ich práce tak 
ukázali svetu, že aj v neziskovej or-
ganizácii z malého mesta môže vy-
rásť veľký projekt.

   COrvus IT vývojári zo Stopky pri-
hlásili do Impact Inkubátora realizova-
ného Impact HUB-om ešte v lete. Po 

niekoľkých výberových kolách, mesia-
coch tvrdej práce, intenzívnych work-
shopoch a odborných  mentoringoch v 
Impact Inkubátore, ich spolu s ostatný-
mi 13 start-up-mi čakal 15. novembra 
2016 finálny večer, na ktorom mali 
predstaviť porote svoje riešenie problé-

Pohybová aktitvita pomáha zvýšiť
fyzickú zdatnoť a zbaviť sa obezity

Veľký úspech Neziskovej organizácie STOPKA

Lekár radí:

Aktuálne: Prvé miesto v najväčšom start-up inkubátore pre COrvus
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mu, udržateľnosť, sociálny rozmer, ako 
aj biznis-case.

Odborná 5-členná porota na čele s 
Matejom Ďurišom z Telekomu spolu 
so šéfredaktorkou magazínu Profit 
,Vladimírou Bukerovou, zakladate-
ľom Limerock Advisory, Romanom 
Čmelíkom,  Branislavom Šmidtom 
a Jurajom Palovičom z Impact 
HUB-u vyberala víťazov v kategórii So-
cial Business a Technology for GOOD. 
A víťaz kategórie Technology for GOOD 
sa stal práve projekt COrvus – set 
aplikácii sprístupňujúci smartfóny 
OS Android nevidiacim a sla-
bozrakým, realizovaný Neziskovou 
organizáciou Stopka z Ružomberka! 
Tím z projektu COrvus tak získal aj 
štartovací kapitál v hodnote 2 000 eur, 
dvakrát členstvo HUB Addicted na 3 
mesiace a 12 hodín odborných konzul-
tácií.

„Celému tímu z Impact HUB-u sme 
nesmierne vďační za príležitosť, čas a 
energiu, ktorú nám venovali, ako aj za 
víťazstvo. COrvus je svetovo unikátny 
projekt a sme radi, že sme dostali mož-
nosť ho, aj vďaka vám,  posunúť sa 
vpred“,  uvádza Roman Martinovič z 
N.o. Stopka .

Už nám len ostáva tomuto nádejné-
mu slovenskému startupu držať aj na-
ďalej palce. Najbližšie ich bude potre-
bovať vo finále najväčšej súťaže start- 
upov Start-upAwards.SK 2016, a to 
2.decembra 2016 v Istropolise, kde sa 
prebojoval medzi 3 najlepšie projekty v 
kategórii Society.

Ďalšie informácie o programe 
COrvus nájdete na web stránke projek-
tu http://www.corvuskit.com.

         
                 Autor: Stanislav Sokol

 Pri príležitosti piateho výročia 
darcovského portálu ĽudiaĽuďom.
sk,  vydáva nezisková organizácia 
ĽUDIA ĽUĎOM knihu rozhovorov : 
Osem osudov, a to s tými, ktorým 
darcovia svojou nezištnou pomocou 
zmenili osud. Výťažok z predaja 
knihy venuje organizácia Tomáškovi 
Bódymu, ktorý trpí Detskou mozgo-
vou obrnou a potrebuje rehabilitá-
cie.

 Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk 
pomáha chorým deťom, hendikepova-
ným ľuďom, rodinám vo finančnej tiesni, 
mimovládnym organizáciám, školám, 
ale aj samosprávam už päť rokov. Celý 
finančný príspevok, ktorý sa darca roz-
hodne venovať v prospech výzvy, putuje 
konkrétnemu príjemcovi, ktorý má zare-

gistrovanú výzvu na finančnú pomoc na 
stránke www.ludialudom.sk. Darcovia 
môžu ľudí podporiť prostredníctvom 
elektronického bankovníctva alebo plat-
bou zo svojej platobnej karty. V súčas-
nosti je na portáli ĽudiaĽuďom.sk zare-
gistrovaných 542 výziev na pomoc.

 „Za päť rokov fungovania portálu 
podporilo ľudí v núdzi takmer 47-tisíc 
darcov sumou 2 250 263 eur. Pritom 
prvý milión darovaných eur sme dosiahli 
až po štyroch rokoch fungovania. Tieto 
štatistické údaje sú dôkazom toho, že 
Slováci dokážu podať pomocnú ruku 
tým, ktorí to potrebujú aj prostredníc-
tvom online darcovstva, ktoré už nie je 
nezvyčajným nástrojom pomoci“, pove-
dal riaditeľ  neziskovej organizácie 
ĽUDIA ĽUĎOM, Roland Kyška. Počet 

darov, ktoré darcovia poslali, sa za po-
sledný rok zvýšil z 24-tisíc na 43-tisíc 
eur.

 Kniha  Osem osudov je výpoveďou o 
tom,  ako sa ťažký údel zdravotne po-
stihnutých a chorých ľudí  môže zmeniť, 
a to vďaka dobrosrdečnosti nezištného 
konania darcov.

 „Na knihe sa podieľalo šesť autorov, 
ktorí rozhovory s príjemcami finančnej 
pomoci z darcovského portálu ĽudiaĽu-
ďom.sk spracovali bez nároku na hono-
rár. Predaj knihy sa začal 6. októbra 
2016 a záujemcovia si ju môžu vydražiť 
na portáli aukcie.ludialudom.sk“, vysvet-
lila  manažérka ĽudiaĽuďom.sk, Natália 
Báreková, ktorá bola  vedúcou autor-
ského kolektívu.

                (mš)

Stopka n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorej poslaním je pozitívne ovplyvňovať vzťah 
človeka k sebe, iným a prostrediu, v ktorom žije prostredníctvom zážitku a integrácie. Zameriava sa na prácu s deťmi, mládežou a 
rodinou, pričom pre tieto cieľové skupiny pripravuje zážitkové programy zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu. Dl-
hodobým cieľom organizácie je aj podpora integrácie a prekonávania bariér. Vo svojej chránenej dielni zamestnáva ľudí so zrakovým 
postihnutím a venuje sa i vývoju komplexnej mobilnej aplikácie COrvus určenej na pomoc týmto ľuďom. COrvus má prispieť k 
zníženiu ich závislosti od iných a k zvýšeniu bezpečnosti, napríklad pri samostatnom pohybe nevidiacich v prostredí.

COrvus - Unikátne riešenie pre dotykové telefóny s OS Android, ktoré ich sprístupní nevidiacim a slabozrakým používateľom. 
Základ tvorí špeciálne plne ozvučené prostredie navrhnuté podľa potrieb zrakovo postihnutých. Operácie v tomto prostredí sú aj 
bez kontroly zraku veľmi jednoduché a rýchle, nakoľko nikdy nie je podstatné, kde sa človek displeja dotkne, ale aké gesto v danom 
momente vykoná. Súčasťou aplikácie je aj čítač obrazovky umožňujúci pracovať nevidiacim aj v ostatnom prostredí OS Android.

Impact Inkubátor - najkomplexnejší program na podporu začínajúcich prospešných inovácií a social biznis riešení na Sloven-
sku realizovaný Impact HUBom. Partner podujatia: Nadačný fond Telekom, hlavný mediálny partner: Profit, mediálni partneri: Star-
titup, Startupers.sk, Slovak STARTUP.

Ľudia ľuďom – Osem osudov
Z knižného pultu:

Ako vidieť na diplome, víťazný tím z 
projektu COrvus  získal aj štartovací 
kapitál v cene 2 000 eur, dvakrát 
členstvo HUB Addicted na 3 mesiace 
a 12 hodín odborných konzultácií.                                                                      
Autorka      foto: Natália Jakubcová  
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 Problematika začiatku života má 
veľkú spoločenskú podporu a teší sa 
verejnej pozornosti. O problematike 
konca života ,umieraní a smrti však ve-
rejnosť a spoločnosť často  nezaslúžene 
a nepochopiteľne mlčí. Nezisková orga-
nizácia VIATICUS, ktorá  vznikla v apríli 
2016, sa to  snaží napraviť a zmeniť. 
Hľadá spôsoby ako prispieť k riešeniu 
tohto dlhodobo tabuizovaného a igno-
rovaného problému. Cieľom pritom je 
zmeniť ľahostajný postoj spoločnosti k 
téme zomierania a smrti, zbaviť túto 
tému predsudkov, naučiť ľudí, aby ak-
ceptovali a pochopili zomieranie a smrť 
ako súčasť života a poskytnúť tým, ktorí 
sú s touto témou priamo konfrontovaní, 
všetky dostupné a potrebné informácie, 
ale aj pomôcť tým, ktorých odchod  zo 
života sa blíži, aby sa naň pripravili naj-
lepšie ako to je možné a poskytnúť po-
zostalým pomoc, aby sa čo najskôr vy-
rovnali s odchodom blízkeho človeka a 
zmenami, ktoré tento odchod do ich ži-
vota priniesol. Viac na túto tému sme sa 
dozvedeli od MUDr. Jána Gajdoša, za-
kladateľa a predsedu Správnej rady Ne-
ziskovej organizácie Viaticus, ktorý za 
44 rokov lekárskej praxe v ambulantnej 
a ústavnej starostlivosti, ale aj praxe v 
manažérskych funkciách, získal roz-
siahle skúsenosti v zdravotnej, aj v soci-
álnej oblasti. Jeho vyjadrenia doplnila i 
ďalšia zakladateľka N. o. Viaticus, Jana 
Červenáková.

 
· Čo predchádzalo a viedlo k založe-

niu Neziskovej organizácie Viaticus?
- Na Slovensku zomiera ročne približne 

52 tisíc ľudí. Väčšina z nich (64 %) umiera v 
nemocnici alebo v inom sociálnom zariadení, 
nezriedka osamote. Pritom takmer 80 % 
Slovákov si želá, aby koniec svojho života 
prežili doma, v kruhu blízkych, dôstojne a s 
úctou. Realita je však často odlišná, možno 
aj preto, že viac ako polovica z nás nenašla 
odvahu na túto tému hovoriť, a to ani doma, 
s najbližšími. Zistil to prieskum neziskovej or-
ganizácie Viaticus.

Bolesť a odlúčenie od blízkych sú dve 
najväčšie obavy, spojené s umieraním, ktoré 
zdieľajú až dve pätiny Slovákov. Posledné 

chvíle svojho života si želáme stráviť v kruhu 
svojej rodiny a blízkych. Až 82 % responden-
tov je presvedčených, že o ťažko chorého, 
umierajúceho človeka sa najlepšie postará 
jeho rodina s podporou profesionálov. Reali-
ta je však nezriedka odlišná a osobné príbe-
hy často končia smutným konštatovaním: 
„Nie, takto sa to nemalo stať“. Až 55 % res-
pondentov ešte nikdy nehovorilo o svojich 
prianiach, ako by malo byť o nich postarané 
v posledných chvíľach života. Ako dôvod 
uvádzajú mladí ľudia skôr neopodstatnenosť 
témy (pre dve pätiny je to ešte ďaleko), starší 
zasa nechcú desiť svoje okolie (45 %) a ďal-
šia pätina sa bojí, že by si tým smrť privolala.  
Nepripravenosť hovoriť o týchto ťažkých ve-
ciach, je problémom aj medzi zdravotníkmi. 
Dôstojnosť človeka a rešpektovanie jeho 
prianí by ale mali  byť na prvom mieste, bez 
ohľadu na situáciu. No žiaľ, nie je to pravidlo. 
Sám som na vlastnej koži pocítil absenciu 
systémových a etických pravidiel v tejto ob-
lasti. Aj preto som prijal výzvu pomôcť pri ich 
definovaní. Naším cieľom je mapovanie sú-
časného stavu, osveta a podpora riešení, 
ktoré vrátia téme umierania a smrti dôstojné 
a primerané miesto v spoločnosti.

 
· Čo chce Viaticus urobiť  na preko-

nanie predsudkov týkajúcich sa chápa-
nia zomierania a smrti?

- Okrem prelomenia strachu a predsud-
kov sú potrebné aj viceré dlhodobé, systé-
mové zmeny počítanajúc osvetou, cez vzde-
lávanie až po iniciovanie legislatívnych úprav, 
hovorí o význame týchto zmien Jana Čer-
venáková, riaditeľka N.o. Viaticus, ktorá 
ďalej zdôraznila: Pojem paliatívna starostli-
vosť je neznámy až pre tri štvrtiny bežnej po-
pulácie (72 percent). Ľudia nevedia, aké 
majú možnosti, ak sa chcú o svojich príbuz-
ných postarať doma. Informácie sú roztrúse-
né. Štát je veľkým dĺžnikom tejto témy. 
Chceme pomôcť tým, ktorí hľadajú odpove-
de a pomoc, vyvtvoriť priestor na to,  aby sa 
ľudia mohli vrátiť k svojej podstate a  mohli 
včas pochopiť, čo je v živote dôležité. Na 
svet sa sami nerodíme a nemali by sme z 
neho ani sami odchádzať.

 
· Čo znamená slovo Viaticus a aké 

boli prvé kroky a ciele Neziskovej orga-

nizácie Viaticus?
- VIATICUS znamená „Na cestu...“. 

Tento názov sme vybrali preto, lebo „posled-
ná cesta“ je výsostne osobná a nikdy nikto ju 
ešte za nikoho neprešiel a ani neprejde. Kaž-
dého však môžeme na tejto jeho osobnej 
poslednej ceste sprevádzať a podporiť. 
Prvým projektom Neziskovej organizácie 
VIATICUS bolo vybudovať centrálny infor-
mačný portál www.zomieranie.sk. Cieľom 
projektu je sústrediť na jedno miesto maxi-
mum dostupných informácií súvisiacich s 
témou umierania a smrti, aby tí, ktorí potre-
bujú nejakú formu pomoci, hľadajú informá-
cie alebo odpovede na otázky súvisiace s 
touto témou, neboli stratení vo virtuálnom 
priestore čiastočných informačných zdrojov. 
Uvedený portál, ktorý bol sprístupnený verej-
nosti 18. októbra 2016, sumarizuje, posky-
tuje a neustále dopĺňa dostupné informácie k 
tejto problematike a súčasne na jednom 
mieste centralizuje potrebné kontakty a in-
formácie o subjektoch, ktoré sú pripravené a 
schopné poskytnúť praktickú pomoc v rôz-
nych životných situáciách dotknutých osôb. 
Práca, ktorú máme pred sebou, je náročná. 
Oceníme snahu toho, kto by nám chcel po-
môcť. Kto by nás chcel podporiť, môže tak 
urobiť rôznymi spôsobmi. Napríklad, aj svo-
jím časom, keďže postupne budujeme sieť 
spolupracovníkov a dobrovoľníkov, ktorých 
podľa osobných preferencií zapájame do 
jednotlivých projektov. Súčasťou projektu je 
vytvoriť spolupracujúcu komunitu, ktorej 
práca je nenahraditeľná a zaslúži si rešpekt, 
uznanie a podporu.  

        Pripravila: Margita Škrabálková

Kontakt: 
adresa: 
Nezisková organizácia VIATICUS
Prokopova 1096/15
851 01 Bratislava
e-mail: info@viaticus.sk
webová stránka: www.viaticus.sk
IČO: 50307843
DIČ: 2120268524
číslo účtu: TATRA banka, číslo účtu - 
IBAN: SK83 1100 0000 0029 4902 1819
Variabilný symbol: 0013

Nezisková organizácia VIATICUS
Predstavujeme:
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 Seniori sú po deťoch druhou naj-
zraniteľnejšou skupinou ľudí. Na roz-
diel od najmenších, sú však ohrození 
nielen chorobami, ale aj pocitmi nepo-
trebnosti či menejcennosti. Kým o 
deti sa zvyčajne starajú rodičia i širšia 
rodina, v prípade ľudí vo vyššom veku 
to z najrôznejších dôvodov nie je také 
samozrejmé. Veľmi by im pomohla 
nejaká dobrá duša, ktorá by sa posta-
rala nielen o ich fyziologické, ale aj 
duševné potreby. Alebo, dobre by im  
padlo, keby boli oni pre niekoho dob-
rou dušou. Veď pocit, že je človek uži-
točný, sa nedá ničím nahradiť.

 Projekt Dobrá duša už niekoľko rokov 
dáva seniorom možnosť stať sa dobrou 
dušou v spolupráci s partnermi projektu - 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR a spoločnosťou HARTMANN – 
RICO. Spoločne odmeňujú Dobré duše – 
seniorov, ktorí ako dobrovoľníci zlepšujú 
svojimi schopnosťami a energiou život 
iným dôchodcom v domovoch sociálnych 
služieb. A aj takéto zariadenie sa môže 
stať Dobrou dušou. Zo všetkých nominácií 
za uplynulý rok 2015 získala najvyššie 
hodnotenie a titul Dobrá duša si vyslúžila 
nasledujúca dobrovoľnícka trojica  a tiež 
jedno zariadenie sociálnych služieb:

1. Ing. Štefánia Biela, ktorá sa dvad-
sať rokov  venuje sociálnej pomoci a za ten 

čas toho stihla neúrekom. Spolupracuje s 
úradom práce, s občianskym združením 
Prameň nádeje, so sociálnym centrom v 
Leviciach, aj s Partnerstvom v sociálnej in-
klúzii. Pomohla so zakladaním občianske-
ho združenia Jelšovka v rámci ZSS Lon-
tov, v ktorom ďalej pôsobí ako tajomníčka. 
Podieľa sa na organizovaní: pracovnej te-
rapie, tvorivých dielní, výstav, súťaží, vy-
pracovávaní projektov, aj na získavaní pro-
striedkov dve percentá z daní. Pre klientov 
centra organizuje spoločenské udalosti, 
kalendárne obyčaje, koncerty a predsta-
venia. Nechýba jej energia, ale najmä 
dobré srdce a čistá, dobroprajná duša.

2. JUDr. Tatiana Gottliebová, ktorá 
sama bez chodítka neurobí ani krok, ale 
napriek tomu vždy je v správnom čase na 
správnom mieste. Minimálne raz do týžd-
ňa ju možno stretnúť na oddelení pre dlho-
dobo chorých, kde pomáha duševne, ale 
aj právnickými radami. Je dôveryhodná a 
rešpektovaná, čo sa prejavilo napríklad 
tak, že sa jej ako členke Rady obyvateľov, 
podarilo zmeniť všeobecno-záväzné naria-
denie, aby obyvateľom zostala väčšia časť 
ich príjmov. Vetu: „Keby nám neboli iní ľa-
hostajní, na svete by bolo lepšie a viac 
lásky“, s obľubou nielen hovorí, ale najmä 
podľa nej žije.

3. Titul Dobrá duša získala aj manžel-
ská dvojica PaedrDr. Mária Danková a 

PaedDr. Dušan Danko. Keď pán Danko 
chodil navštevovať svoju mamu do zaria-
denia sociálnych služieb Zobor, zaujímal 
sa aj o ostatných obyvateľov tohto zaria-
denia. Postupne tak vznikol priestor na 
spoluprácu. Spolu s manželkou pokusne 
zorganizoval niekoľko besied o histórii 
Nitry a aby to nebolo len suché rozpráva-
nie, okorenili ho štipkou recitovania a 
spevu s doprovodom harmoniky. Taký 
úspech nečakali! Klienti mali o tieto debaty 
obrovský záujem a dnes sa podieľajú aj na 
ich organizácii, aj na ich programe. Man-
želia Dankovci svoj malý, ale užitočný pro-
jekt rozšírili aj do ďalších zariadení a nikto 
nepochybuje o tom, že energia, ktorú vy-
nakladajú, sa prejavuje na zlepšení dušev-
ného stavu klientov sociálnych služieb. 
Nuž, niekedy aj  málo stačí, aby mal človek 
radosť zo života...

4. Titul Dobrá duša získala aj  inšti-
túcia: Domov sociálnych služieb pre 
deti a dospelých Sibírka na Sibírskej 
ulici v Bratislave. Toto zariadenie vytvo-
rilo podmienky, aby dobrovoľníci mohli or-
ganizovať pravidelné aktivity, aj jednorazo-
vé brigády. Za rok takto 38 dobrovoľníkov 
odpracovalo 2 823 hodín. Aj vďaka nim 
mali klienti v tomto zariadení pravidelne ar-
teterapiu, biblioterapiu či canisterapiu a  
vôkol budovy Sibírky je pekne  upravená aj  
záhrada, aj umyté okná. Ako dobrovoľníci 
sa tu uplatňujú študenti, dospelí, ale aj ob-
čianske združenia a firmy so záujmom o 
filantropiu. Za každou dobrovoľníckou ak-
tivitou stojí koordinátor zariadenia, ktorý 
propaguje činnosť zariadenia a hľadá 
vhodné aktivity pre dobrovoľníkov, a to aj z 
cudziny. V rámci programu Erazmus už 
štyri roky chodia do tohto zariadenia dob-
rovoľníci z rôznych kútov sveta. Napríklad, 
dobrovoľníčka Cindy z Francúzska tu pra-
xovala ako arteterapeutka a v Sibírke sa jej 
tak zapáčilo, že sa stala jeho kmeňovou 
zamestnankyňou. Dobrovoľník, manažér z 
IBM, ktorého klienti zariadenia volajú ujo 
Vlado, chodí pravidelne päť rokov rozprá-
vať klientom príbehy zo svojho života. Väč-
šinou sú vtipné, no nie vždy, lebo život 
každého občas „prikvačí “. Prispieva aj fi-
nančnými darmi. Zariadenie v spolupráci s 
dobrovoľníkmi participuje aj na tradičných 
podujatiach, akým sú: Deň krivých zrka-
diel, Naše mesto či  aj Hodina deťom.

Katarína Gudiaková 
símky: autorka

Dobrá duša má už piaty raz svojich víťazov 

Vľavo je na fotografii Kateřina Vašinová (Hartmann-Rico), vedľa nej je ocenená  JUDr. 
Tatiana Gottliebová, pri nej vpravo je Eva Pokrývková (Hartmann-Rico) a na okraji 
vpravo je  riaditeľka DSS pri Kríži v Bratislave - Dúbravke, Mgr. Janka Dudoňová.

Reportáž:
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